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THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 

 

 

 

  

 
(Tính trong nhóm cổ phiếu vốn hóa ≥700 tỷ đồng) 

 

 

 

 

 

 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

 Diễn biến về thị trường ngày hôm báo cáo, những điểm chính khoản 6-7 điểm 

 Số 1.  

 Số 2 

 Số 3 

 Công ty có nguồn tiền mặt tại chỗ dồi dào để thực hiện các kế hoạch đầu tư 
mở rộng và M&A, đầu tư ra nước ngoài với quy mô lớn. Phát triển bền vững, 
dựa vào nội lực, không phụ thuộc vào nợ vay. 

 

Kết luận xu hướng thị trường  

 Tăng giảm ro rang không 

 Những điểm hỗ trợ thị trường 

 Nhóm cổ phiếu nào dẫn dắt…. 

 Rủi ro   

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG  

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

 Thị trường tăng giảm trái chiều nhẹ trên 2 sàn, đóng cửa chỉ số VNINDEX tăng 
3.02 điểm (+0.32%) lên 959.43, trong khi HNXINDEX giảm 0.07 điểm (-0.07%) 
xuống 102.35. Khối lượng khớp lệnh trên cả 2 sàn đều tăng so với phiên trước 
và nằm trên ngưỡng trung bình 20 phiên. 

 Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE và HNX đạt 5,217 tỷ đồng, giảm 10.1% so 
với phiên trước, trong đó bao gồm 1,573 tỷ giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị 
trường giảm mạnh xuống dưới ngưỡng cân bằng với 200 mã tăng và 220 mã 
giảm. 

 Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có VCB, BID, 
TCB, CTG, HVN tăng; chiều giảm đáng chú ý có MSN, VNM, VHM, PLX, VPB. 

 Khối ngoại quay trở lại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị 45.6 tỷ đồng, trong 
khi trên sàn HNX khối này tiếp tục bán ròng nhẹ 3.7 tỷ đồng.  

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG 

 Thị trường hồi phục nhẹ sau một tuần đầy biến động, VNINDEX xanh điểm 
trong toàn bộ phiên giao dịch nhưng biên độ dao động của chỉ số rất nhỏ. Dù 
vậy mức độ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu rất mạnh, nhóm ngân hàng là 
nhóm nâng đỡ thị trường trong phiên hôm nay với VCB (+2.94%), BID 
(+4.68%), TCB (+1.32%), CTG (+0.98%) trong khi MSN (-6.18%) và VNM (-
1.67%) là 2 cổ phiếu khiến VNINDEX mất điểm nhiều nhất. Điểm tích cực là 
khối ngoại quay trở lại mua ròng gần 46 tỷ đồng trên sàn HOSE, thanh khoản 
thị trường ở mức khá với khối lượng khớp lệnh duy trì phiên thứ 7 liên tiếp 
trên mức trung bình 20 phiên. Chỉ báo ADX giảm về 40.6, trong khi đường –
DI tuy vẫn khá cao so với +DI nhưng đang giảm dần cho thấy đà giảm giá có 
dấu hiệu suy yếu đi. Trên đồ thị xuất hiện một nến doji ngắn thể hiện sự do 
dự của thị trường. Tâm lý nghi ngờ của nhà đầu tư vẫn còn khá cao, do vậy 
dòng tiền chủ yếu vẫn ở trạng thái chờ đợi một điểm đột phá xác nhận xu 
hướng rõ ràng của thị trường. Chỉ số VNINDEX dù hồi phục nhẹ nhưng chưa 
vượt lên được ngưỡng kháng cự 960 điểm. Trong phiên ngày mai chỉ số sẽ 
cần vượt qua ngưỡng cản này trước khi tiến tới kiểm định kháng cự MA20 tại 
963 điểm để xác định một xu hướng tăng dài hơn. 

 Chứng khoán Mỹ tiếp tục nối dài chuổi tăng điểm kỷ lục trong phiên cuối tuần 
sau khi các số liệu kinh tế đáng khích lệ được công bố: đóng cửa chỉ số DJIA 
tăng 78 điểm (+0.28%), S&P 500 tăng 16 điểm (+0.49%), Nasdaq tăng 38 điểm 
(+0.42%). 

 Các chỉ số chính của chứng khoán Châu Á tiếp tục tăng giảm trái chiều trong 
phiên đầu tuần: Nikkei tăng 4 điểm (+0.02%), Hang Seng tăng 35 điểm 
(+0.13%), trong khi Shanghai CSI 300 giảm 50 điểm (-1.25%), Kospi giảm 0.5 
điểm (-0.02%). 

6 cổ phiếu tốt nhất khuyến nghị mua: VNM, HPG, MBB, VEA, PNJ, QNS 

(vui lòng xem chi tiết trang số 3) 

 

 

VN Index 959.43      0.32% HNX Index 102.35 -0.07%

KLGD GTGD KLGD GTGD

Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi

Khớp lệnh 190,141,650 3.6% 3,389 -0.5% 28,847,800 38.1% 254 33.4%

Thỏa thuận 51,382,685 -14.2% 1,353 -29.3% 13,282,293 -6.9% 221 -24.4%

Tổng cộng 241,524,335 -0.7% 4,742 -10.9% 42,130,093 19.8% 475 -1.6%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          460.9   

Giá trị bán (tỷ đồng)          415.3   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng)             45.6   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)               9.7   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VCB 90,900 2,600 2.9

BID 44,750 2,000 4.7

HPG 23,050 50 0.2

E1VFVN30 14,440 80 0.6

VNM 118,000 -2,000 -1.7

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VIC 115,700 -100 -0.1

HDB 26,300 100 0.4

MSN 51,600 -3,400 -6.2

FIT 10,400 670 6.9

VHM 83,800 -400 -0.5

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

ROS 23,550 -0.2 858

MSN 51,600 -6.2 117

BID 44,750 4.7 108

VNM 118,000 -1.7 94

HPG 23,050 0.2 93

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

TCH 30,050 1,950 6.9

NHH 38,500 2,500 6.9

FIT 10,400 670 6.9

DTL 31,150 2,000 6.9

DCL 30,800 1,800 6.2

Thay đổi
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC 
 

 

 

 

 

 

  

Thương nhân kinh doanh xăng dầu có 
thể chuyển nhượng không quá 34% 
cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài 

 

  Bộ Công Thương đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu, với điểm mới 
đáng chú ý là thương nhân kinh doanh xăng dầu có tổ chức hoạt động sản 
xuất, chế biến xăng dầu được chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước 
ngoài nhưng không quá 34% và phải được Bộ Công Thương chấp thuận sau 
khi thẩm định.  

 Việc sửa đổi này dựa trên thực tế là sau khi cổ phần hóa, nhiều doanh nghiệp 
kinh doanh xăng dầu đã trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài. Vì vậy, việc sửa đổi nhằm quy định cụ thể đối tượng được tham gia kinh 
doanh xăng dầu.  

Xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 
2019 ước đạt 41.3 tỷ USD 

  Năm 2019, mặc dù khó khăn về thị trường, giá hầu hết các mặt hàng nông sản 
giảm từ 10 - 15%, nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản dự kiến 
đạt 41.3 tỷ USD tăng khoảng 3.2% so với với năm 2018. Thặng dư thương mại 
toàn ngành ước đạt mức kỷ lục 10.4 tỷ USD, tăng 19.3% so với năm 2018. 

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động 
phải đáp ứng nhiều điều kiện 

  Dự thảo Luật người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
(sửa đổi) đưa ra quy định doanh nghiệp xuất khẩu lao động phải có vốn điều 
lệ từ 5 tỷ đồng trở lên, và phải thường xuyên duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng 
cân đối kế toán không thấp hơn 5 tỷ đồng. 

 Ngoài ra, doanh nghiệp phải được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người 
lao động đi làm việc ở nước ngoài do Bộ LĐ-TB&XH cấp. Giấy phép hoạt động 
dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn 5 năm và 
được gia hạn nhiều lần, tối đa mỗi lần 5 năm. Doanh nghiệp được cấp giấy 
phép phải trực tiếp tổ chức hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc 
ở nước ngoài. 

CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
  

Trung Quốc giảm thuế nhập khẩu với 
hơn 850 mặt hàng 

 

  Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo giảm thuế nhập khẩu với 859 mặt hàng, 
trong đó có thịt lợn đông lạnh, dược phẩm, sản phẩm từ giấy và một số bộ 
phận công nghệ cao, từ ngày 1/1/2020. Việc giảm thuế không liên quan trực 
tiếp đến quá trình đàm phán để giải quyết cuộc chiến thương mại với Mỹ. 

 Trung Quốc bắt đầu giảm thuế nhập khẩu từ năm 2017. Nhà chức trách Trung 
Quốc cho biết động thái này nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và 
mở cửa hơn nữa nền kinh tế. 

Đa số người Mỹ không muốn Tổng 
thống Trump bị phế truất 

 

  Chưa đầy một nửa người Mỹ được khảo sát nói rằng Tổng thống Donald 
Trump nên bị cách chức sau khi ông bị Hạ viện luận tội - một cuộc thăm dò dư 
luận do Reuters/Ipsos thực hiện cho thấy. 

 Hãng tin Reuters cho biết cuộc khảo sát trực tuyến được thực hiện trên phạm 
vi toàn quốc chỉ vài giờ sau khi Hạ viện Mỹ tiến hành bỏ phiếu vào tối hôm thứ 
Tư theo giờ địa phương để luận tội ông Trump với hai cáo buộc lạm dụng 
quyền lực và cản trở Quốc hội thi hành công vụ. Các nhà khảo sát nói rằng kết 
quả thu thập được cho thấy cuộc luận tội lịch sử của Hạ viện Mỹ đối với ông 
Trump dường như không khiến người Mỹ thay đổi quan điểm trước đó. 

  Nỗ lực phế truất Trump có thể ảnh 
hưởng đàm phán Mỹ - Trung 

 

  Trung Quốc đến nay vẫn từ chối bình luận về việc Hạ viện Mỹ thông qua xem 
xét bãi nhiệm Tổng thống Donald Trump ngày 18/12. Nhưng giữa lúc hai nước 
đang nỗ lực đàm phán chấm dứt chiến tranh thương mại, giới quan sát cho 
rằng các cuộc thảo luận có thể đối diện những trở ngại mới. Quá trình xem xét 
bãi nhiệm nhiều khả năng còn khiến Trump xao lãng trong việc giải quyết xung 
đột thương mại giữa hai cường quốc lớn nhất thế giới và làm xói mòn uy tín 
của chính quyền Mỹ. 

 "Quan điểm của người Trung Quốc là Trump đã phung phí vốn liếng chính trị 
của mình và sẽ không thể hoàn thành việc gì tại quốc hội. Trump cũng đang 
rơi vào một tình huống khó khăn và bị phân tâm rõ ràng bởi quá trình xem xét 
bãi nhiệm đang diễn ra để rồi cuối cùng dẫn tới một phiên xét xử tại Thượng 
viện", James Zimmerman, đối tác tại văn phòng Bắc Kinh của hãng luật Perkins 
Coie, cựu chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ ở Trung Quốc, nhận định. 
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DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ 

 
Lưu ý: Giá mua và giá chốt lời tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro tùy thuộc vào kỳ vọng lợi nhuận và khác nhau giữa các 
nhà đầu tư. 
 

Danh mục các cổ phiếu được lựa chọn tốt nhất dựa trên thang điểm (từ 0-10) đánh giá theo tiêu chí định 
tính, định lượng và cập nhật thông tin thị trường 

 

Thống kê danh mục tuần trước 

Cổ phiếu tăng: có 4/17 cổ phiếu tăng điểm trong doanh mục tuần vừa rồi, chiếm 24%    

Cổ phiếu giảm: có 13/17 cổ phiếu giảm điểm, chiếm 76% toàn danh mục 

Top 3 cổ phiếu tăng mạnh nhất gồm: VNM, GMD và SAB, tăng lần lượt 1.7%, 1.1% và 0.5%. Ngược lại, các cổ phiếu giảm 
mạnh nhất gồm MSN, MBB và VCS, lần lượt giảm 5%, 3.7% và 3.7%. 

Đặc điểm danh mục tuần này 

Số lượng cổ phiếu: 14 cổ phiếu đạt tiêu chí, giảm 3 cổ phiếu so với tuần trước 

Cổ phiếu thuộc nhóm Ngành tiêu dùng (thực phẩm và đồ uống), VNM và SAB đạt điểm số cao nhất nhờ kỳ vọng tăng trưởng 
doanh thu và lợi nhuận theo mùa Lễ Tết. 

Các cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa lớn thuộc top 40 (ngoài top 20 gồm 2 UCV là POW và PLX) là các ứng cử viên cho cổ phiếu 
thành phần rổ VN30 kỳ tới lần đầu xuất hiện trong danh mục: TCH, DXG 

 

 
 

STT MCK Giá ngày 

23/12/2019

Giá mua đề 

xuất (càng 

thấp càng tốt)

Giá mục tiêu

(đồng) 

Cắt lỗ, so với 

giá mua

Tiềm năng 

tăng giá

PE 

Trailing

(x)

PB Trailing

(x)

ROA 

2018

ROE 

2018

Tăng trưởng 

LNST 4Q gần 

nhất

(y/y)

Tăng trưởng LNST 

2019 ước tính 

(y/y)

Tăng/giảm giá 

cổ phiếu 1 

tháng gần nhất 

1 VNM 118,000   118,000       166,000   -15.0% 40.7% 19.2    7.5          28.4% 40.8% -0.7% 8.6% -7.5%

2 HPG 23,050     24,000         28,000     -15.0% 21.5% 8.7      1.4          13.1% 23.5% 7.1% 8.6% 0.2%

3 MBB 21,050     21,500         25,000     -15.0% 18.8% 6.6      1.3          1.8% 19.4% 73.7% 8.6% -9.7%

4 VEA 47,000     48,000         56,000     -15.0% 19.1% 8.6      2.1          28.2% 32.3% 38.9% 8.6% -4.5%

5 PNJ 84,700     84,000         90,000     -15.0% 6.3% 17.5    4.6          17.6% 28.7% 32.4% 8.6% -0.7%

6 QNS 28,900     29,000         33,000     -15.0% 14.2% 8.1      1.7          16.5% 25.2% 20.8% 8.6% -1.4%

STT MCK Tên Công ty Sàn
Vốn hóa 

(tỷ đồng)

PE 

trail ing
PB(x)

ROA 

2018 

(%)

ROE 

2018 

(%)

Tăng 

trưởng 

LNSTQ3 

(y/y)

Tăng 

trưởng 

LNST9M 

(y/y)

Giá CP 

ngày 20/12 

(đồng)

Giá CP tại 

GTGD Max 

12w (đồng)

GTGD Max 

12w (tỷ 

đồng)

Tăng/giảm 

giá CP-1T 

(%)

Tăng/giảm 

giá CP-1Th 

(%)

Tăng/giảm 

giá CP-1N 

(%)

Điểm 

số
Ghi chú

1 VNM VINAMILK HOSE 208,965 19.6 7.7 28% 41% 5% 6% 120,000    122,377    908           2% -3% -1% 7.9  

2 SAB SABECO HOSE 150,124 30.6 8.4 19% 27% 42% 22% 234,100    243,137    1,257       0% -5% -5% 7.2  

3 BWE Nước - Môi trường Bình DươngHOSE 3,750      9.2 1.7 3% 9% -18% 35% 25,000       26,000      20             1% 4% 1% 7.2  Mới

4 POW Điện lực Dầu khí Việt Nam HOSE 28,922    11.5 1.1 3% 7% 376% 63% 12,350       13,614      64             0% -10% -18% 7.2  

5 KDH Nhà Khang Điền HOSE 14,482    15.7 2.0 8% 12% 76% 26% 26,600       26,915      68             -2% 2% 11% 7.1  Mới

6 NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 HOSE 6,319      7.9 1.5 8% 18% 548% 4% 21,950       22,836      15             -2% -5% -11% 7.1  

7 MBB MBBank HOSE 48,839    6.6 1.3 2% 19% 26% 29% 21,000       22,511      167           -4% -7% 11% 7.1  

8 PNJ Vàng Phú Nhuận HOSE 18,646    17.1 4.5 18% 29% 17% 16% 82,800       83,396      110           -1% -1% 20% 7.1  

9 REE Cơ Điện Lạnh REE HOSE 11,100    6.4 1.1 12% 19% 37% -4% 35,800       37,553      52             -2% -5% 19% 7.0  

10 HPG Hòa Phát HOSE 63,505    8.6 1.4 13% 23% -27% -18% 23,000       24,215      229           -3% 3% 0% 7.0  

11 DXG Địa ốc Đất Xanh HOSE 7,147      4.6 1.1 10% 22% 10% 21% 13,750       15,350      76             -4% -12% -28% 7.0  Mới

12 TCH ĐT DV Tài chính Hoàng HuyHOSE 9,927      26.2 2.2 5% 6% 168% 18% 28,100       29,212      126           -5% 9% 48% 7.0  Mới

13 MWG Thế giới di động HOSE 49,006    13.3 4.3 11% 39% 32% 36% 110,700    180           -2% -5% 32% 7.0  Mới

14 GMD Gemadept HOSE 7,082      11.7 1.1 17% 27% 11% -73% 23,850       24,649      20             1% -4% -7% 7.0  
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GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 
Thị trường hồi phục nhẹ sau một tuần 
đầy biến động, VNINDEX xanh điểm 
trong toàn bộ phiên giao dịch nhưng 
biên độ dao động của chỉ số rất nhỏ. 
Dù vậy mức độ phân hóa giữa các 
nhóm cổ phiếu rất mạnh, nhóm ngân 
hàng là nhóm nâng đỡ thị trường 
trong phiên hôm nay với VCB 
(+2.94%), BID (+4.68%), TCB (+1.32%), 
CTG (+0.98%) trong khi MSN (-6.18%) 
và VNM (-1.67%) là 2 cổ phiếu khiến 
VNINDEX mất điểm nhiều nhất. Điểm 
tích cực là khối ngoại quay trở lại mua 
ròng gần 46 tỷ đồng trên sàn HOSE, 
thanh khoản thị trường ở mức khá với 
khối lượng khớp lệnh duy trì phiên thứ 
7 liên tiếp trên mức trung bình 20 
phiên. Chỉ báo ADX giảm về 40.6, trong 
khi đường –DI tuy vẫn khá cao so với 
+DI nhưng đang giảm dần cho thấy đà 
giảm giá có dấu hiệu suy yếu đi. Trên 
đồ thị xuất hiện một nến doji ngắn thể 
hiện sự do dự của thị trường. Tâm lý 
nghi ngờ của nhà đầu tư vẫn còn khá 
cao, do vậy dòng tiền chủ yếu vẫn ở 
trạng thái chờ đợi một điểm đột phá 
xác nhận xu hướng rõ ràng của thị 
trường. Chỉ số VNINDEX dù hồi phục 
nhẹ nhưng chưa vượt lên được 
ngưỡng kháng cự 960 điểm. Trong 
phiên ngày mai chỉ số sẽ cần vượt qua 
ngưỡng cản này trước khi tiến tới kiểm 
định kháng cự MA20 tại 963 điểm để 
xác định một xu hướng tăng dài hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC BÁO CÁO PHÁT HÀNH GẦN ĐÂY 

 
Báo cáo chi tiết vui lòng xem tại website CTCP Chứng khoán Everest: https://eves.com.vn/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STT Ngày phát hành Mã chứng khoán Khuyến nghị Khuyến nghị trước Tên báo cáo Loại báo cáo

1 16/12/2019 REE MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu REE Báo cáo cập nhật

2 29/11/2019 DRC MUA N/A Báo cáo phân tích cổ phiếu DRC Báo cáo phân tích

3 25/11/2019 VEA MUA N/A Báo cáo phân tích cổ phiếu VEA Báo cáo phân tích

4 12/11/2019 MBB MUA N/A Báo cáo phân tích cổ phiếu MBB Báo cáo phân tích

5 04/11/2019 HPG MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu HPG Báo cáo cập nhật

6 25/10/2019 PNJ MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu PNJ Báo cáo cập nhật

7 24/09/2019 DIG MUA N/A Báo cáo phân tích cổ phiếu DIG Báo cáo phân tích

8 26/08/2019 HPG MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu HPG Báo cáo cập nhật

9 08/08/2019 VNM MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu VNM Báo cáo cập nhật

https://eves.com.vn/
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CÁC MỨC KHUYẾN NGHỊ 

MUA:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư ít nhất là +14%. 

NẮM GIỮ:   Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư nằm trong khoảng +/–14%. 

BÁN:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư thấp hơn –14%.  

KHÔNG XẾP HẠNG:  Do thiếu những thông tin cần thiết nên chúng tôi không thể thực hiện khuyến nghị. 

 

 

KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là 

đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách 

nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người 

viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không có 

nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các quan 

điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được thu thập 

từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp 

thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính chất khuyến nghị mua hay bán 

bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái 

phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của EVS. Khi sử 

dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.  

  

THÔNG TIN LIÊN LẠC 

CTCP CHỨNG KHOÁN EVEREST (EVS)- www.eves.com.vn 

Trụ sở chính:  

Tầng 2, VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 24 3772 6699 - Fax: (84) 24 3772 6763 

Chi nhánh Sài Gòn: 

Tầng M, Central Park Tower, 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 28 6290 6296 - Fax: (84) 28 6290 6399 

Chi nhánh Hàm Nghi: 

Tầng 4, Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 28 3915 2616 - Fax: (84) 28 3915 2618 

Chi nhánh Bà Triệu: 

Tầng 1, Tòa nhà Minexport, 28 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại: (84) 24 39366866 - Fax: (84) 24 3936 6586 
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TIN TỪ NGÂN HÀNG QUỐC DÂN   

CÁC DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI TẠI NCB 

NCB xin được gửi tới Quý khách hàng các dịch vụ Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại tại NCB như sau: 

Dịch vụ Tiện ích 

Nhận/Thanh toán quốc tế  
- Tiện ích đơn giản, thủ tục nhanh chóng 

- Thông tin về giao dịch của KH được bảo mật tuyệt đối 

Nhờ thu XNK 

- Tư vấn nghiệp vụ làm giảm thiểu rủi ro, chi phí 

- Đôn đốc thanh toán từ ngân hàng nước ngoài, ghi có ngay khi nhận điện 
báo có. 

LC XNK 
- Được tư vấn đầy đủ các điều khoản, điều kiện phát sinh 

- Cân bằng rủi ro khi tham gia hoạt động XNK 

Tài trợ XK trước giao hàng 

- Tỷ lệ tài trợ cao 

- Tài trợ linh hoạt từ khi thu mua nguyên vật liệu cho tới khi nhận được 
thanh toán của đối tác NK 

- Lãi suất hợp lý, thủ tục vay vốn đơn giản. 

Chiết khấu bộ chứng từ  
- Tỷ lệ chiết khấu tối đa cao, lãi suất cạnh tranh 

- Điều kiện về tài sản bảo đảm linh hoạt. 

 

 

  


